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SU VARSA SAĞLIK VAR… 
 

Basit ama etkili uygulamalar ile yaşam 
kaynağımız olan suyumuzu, tasarruflu kullanmak 
kişisel olarak tüm vatandaşlarımızın elinde olup, 
bu aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir. 
 
Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 
çoğumuz evimizde kalmaktayız. Hem ev kullanımları 
hem de kişisel temizliğe yönelik su tüketimi haklı 
gerekçelerle artmıştır. Yaz günlerinde daha fazla 
suya ihtiyacımız olacağı öngörülmektedir. Buna 
karşın mevsimlerin kurak geçmesi nedeniyle su 

rezervlerimiz her geçen yıl azalmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) su 
temini konusunda yapılan çalışmalar hakkında kamuoyuna bilgi vererek, bu günlerde 
su kullanımına daha fazla dikkat edilmesini önermektedir. Su kaynaklarımızın 
korunması hususunda kurumlar tarafından yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler, 
vatandaşlarımızın katkıları olmadan bir yönüyle eksik kalacaktır. 
 
DOÇEV olarak; hijyen tedbirlerinden vazgeçmeden basit ama etkili uygulamalar ile 
yaşam kaynağımız olan suyumuzu tasarruflu kullanmayı öneriyor, bunun aynı 
zamanda bir vatandaşlık görevi olduğuna inanıyoruz. 
 
Basit yöntemlerle evimizde su tasarrufu yapabiliriz… 

 
- Dişimizi fırçalarken, tıraş olurken, ellerimizi sabunlarken musluğu açık 

tutmayalım.  
- Ellerimizi yıkarken önce sabunu elimize alalım sonra musluğu açalım. 
- Banyo esnasında sabunlanırken suyu kapatalım. Durulanırken açalım. 
- Doldurulmuş küvette banyo yapmak yerine, duşla yıkanalım. 
- Çamaşır ve bulaşık makinemizi çalıştırmak için dolmasını bekleyelim. Az 

çamaşır veya bulaşık ile çalıştırmak gerekiyorsa, su tasarrufu düğmesini 
çalıştıralım. 

- Balkon, teras gibi alanları temizlerken, hortumdan akan su yerine ıslak bezle 
silerek temizleyelim. 

- Sıcak su musluğu açıldığında, suyun ısınmasını beklerken akan suyu kovaya 
dolduralım. Bu suyu çiçek sulama, tuvalete dökme, balkon yıkama gibi 
yerlerde kullanabiliriz. 

- Makarna ve sebze türü yiyeceklerin haşlama suyunu boşa dökmeyelim. 
Soğuduktan sonra çiçeklerimizin sulamasında kullanabiliriz. 

- Muslukları, klozeti, sifonları, vanaları sık sık kontrol edelim. Su kaçağı 
olanlarının contalarını değiştirelim. 

- Klozetlerde çift ayarlı sifon kullanalım. Su haznesi büyük hacimli olan klozet 
haznesinin içerisine su dolu pet koyarak su tüketimini azaltabiliriz. 

- Su kullanmadığı zaman sayacımızı kontrol ederek, borularda sızıntı olup 
olmadığını kontrol edelim. 

 
Saygılarımızla. 
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